Kraków, 12.09.2019 r.
Zamawiający:
III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie
ul. Dobczycka 54
30-620 Kraków
NIP 6792994277

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O
WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Opracowanie audytu energetycznego ex-ante dla budynku III Zboru Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Krakowie; Os. Wysokie 22 w ramach zadania: ,,Podniesienie efektywności
energetycznej wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w budynku III Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie”
Kryteria oceny ofert, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej
oferty:
- Najniższa cena (waga - 100% przy czym 100% = 100 pkt).
Istotne warunki zamówienia (np. termin realizacji zamówienia, wymagania jakościowe, okres
gwarancji, warunki serwisu):
- audyty należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn. zm.)
- termin realizacji – 18.09.2019 r.
- zamawiający posiada do wglądu dokumentację dla obiektu
- zamawiający zastrzega aby przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej budynku
Zakres opracowania:
Opracowanie należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, ponadto opracowanie
należy sporządzić w wersji elektronicznej w formacie plików pdf.
Sporządzenie oferty i termin:
- termin złożenia oferty – 16.09.2019 r.
- ofertę należy przesłać na adres: biuro.3kr@gmail.com
- w ofercie należy zawrzeć cenę netto, wartość podatku VAT i cenę brutto
- oferty, które wpłyną po terminie nie podlegają ocenie i zostają odrzucone
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę firmy i adres oraz osobę/y upoważnioną/e do jej reprezentowania, w przypadku osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - imię i nazwisko wykonawcy i jego
adres.
2. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym
z dnia 12.09.2019 roku, a także dokonałem wizji lokalnej i znam posiadaną przez Zamawiającego
dokumentację i uznaję się za związanego określonymi w nim wymaganiami i zasadami
postępowania oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.”

3. Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym
4. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym

Uwagi:
- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów wskazanych do opracowania
audytów energetycznych,
- Zamawiający zobowiązuje się uregulować wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia
potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez strony umowy. Zapłata w
terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w
następujących przypadkach:
1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za
każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad,
3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego można kierować e-mailem (na adres:
biuro.3kr@gmail.com) lub telefonicznie: 501 25 35 16

Krzysztof Krajewski

Pastor III Zboru KChB w Krakowie

